
 

 

 

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde - Virtuelt 

Deltagere: Skolebestyrelsen 

Sted: Samsøgades Skole – Virtuelt  

Mødeleder: Cecilie 

Dato og tid: 1. september kl. 19.00 – 20.00 

Deltagere (fremmødt): Henriette, Jakob, Christel, Jeannie, Torkil, Cecilie, Karl, Ture og Preben 

Afbud: Christine 

Referent: Ture 

 

 Emne (og 

ansvarlig) 

Hvad skal vi 

udrette?  

 

Forberedel

se til 

punktet 

Proces Afsat 

tid 

Referat fra punktet 

1  Godkendelse af 

dagsorden (alle) 

Godkendelse af 

referat fra august 

Dagsorden 

godkendes  

(beslutning) 

Dagsorden 

læses 

Beslutte 5 min.  Dagsorden godkendt 

 

Referatet fra august – godkendt. 

2 Tilsynspunkter 

Elevfravær 

Medarbejderfravær 

Orientering Se bilag  5 min. Indskudt punkt: 

Der er indgået en ny arbejdstidsaftale for 

lærerne, det betyder et farvel med lov 409. 

Formanden håber at det skaber tilfredshed 

blandt lærerne og løfter arbejdsmiljøet.  

Karl vurderer at Aarhus ikke har være så hårdt 

ramt af lov 409, men håber og forventer at den 

nye aftale gør det endnu bedre også i Aarhus. 

Medarbejderfravær: 



 

 

Sygefraværet har været faldende på Samsøgades 

Skole siden oktober 2019, både inden Corona og 

efterfølgende. Vi håber det fortsætter. Preben 

fortæller at der er systematiske procedure i 

forhold til sygefraværsopfølgning.  

Vi er også begunstiget af, at der pt. ikke er 

medarbejdere med alvorlige fysiske skavanker 

etc.. 

Elevfravær:  

Vi har et fravær der er lidt højere end 

kommunegennemsnittet. Blandt andet har vi en 

del elever, der afholder ferie uden for skolernes 

ferie. Der er et lille fald i andelen af elever med 

ulovligt fravær. 

Fraværet er stigende op igennem årgangene. Det 

skal vi have fokus på og arbejdet med.  Vi vil 

arbejde på at få det nedbragt. Hvorfor det er 

stigende op igennem årgangene har flere årsager. 

Én af disse kan være motivation og engagement 

fra de unge omkring deres skolegang. 

Der er et kommunalt fokuspunkt på elevfravær. 

Skolebestyrelsen vil også have dette som 

fokusområde for skolebestyrelsens arbejde. 



 

 

3 Chromebooks 

Disse er nu uddelt.  

Orientering om 

status og næste 

skridt. 

  10 min 18. og 19 august uddelte vi chromebooks til 

eleverne. 

Der var skiftevis uddeling i klasserne og IT-

medarbejdere ude at hjælpe med log-in i 

klasserne. 

Særligt de mindste elever var spændte og havde 

glædet sig rigtig meget.  

Der har været et opsamlingsheat, hvor de der var 

fraværende på uddelingsdagen har fået deres 

Chromebook. 

Der har været en enkelt henvendelse fra en 

forælder, der ønsker at bruge eget device. 

Vi har meddelt, at eleverne på skolen kun skal 

bruge de udleverede chromebooks. Dette med 

begrundelse i, at det er kun disse maskiner vores 

IT-medarbejdere kan servicere. 

Der har været et forslag fra en medarbejder om 

at benytte skabe til de mindste elever (2., 3. årg.), 

så de ikke skal slæbe dem med hjem. 

Generelt er det forløbet gnidningsfrit at uddele 

de nye Chromebooks. 

Inden vi laver om i procedurerne omkring de nye 

chromebooks afventer vi erfaringer fra den første 

tid. 

Princip for Digital dannelse behandles i skolens 

MED-udvalg torsdag d. 3. september 



 

 

4 Situationen lige nu 

Corona tiltag 

Skolen har taget 

en række 

initiativer inden 

for lovgivningen 

d. 21. august. 

 Opsamling, 

spørgsmål og 

drøftelse 

15 min. 17 medarbejdere og 3 klasser har været 

hjemsendt til test. Der har været tre elever der 

har været testet positiv for covid-19. Der har ikke 

været smittespredning på skolen. To af de tre 

elever er meldt raske igen og tilbage på skolen. 

Alle øvrige elever og medarbejdere er testet 

negative og tilbage på skolen igen. 

I forbindelse med de første to smittetilfælde har 

skolen besluttet at ændre på skemaet, så antallet 

af voksne omkring klassen mindskes og der 

fokuseres yderligere på afstand mellem eleverne 

fra de forskellige klasser. 

Der er kommet ny drejebog fra BU. Et 

supplement til den tidligere, som nu åbner op for 

bl.a. flere møder med god hygiejne med afstand. 

Det skal overvejes om et nært forestående 

dialogmøde skal afholdes (onsdag i uge 41). 

På 8. klassernes blå mandag fik eleverne 

morgenmad på skolen med afstand. Der var en 

god stemning og glade elever og forældre. 

Fra forældrerepræsentanter: 

Der har været en god kommunikation og lige 

tilpas information. 

Opfordring til at vi husker de mindste elevers 

forældre – at de ikke nødvendigvis kender til 



 

 

skolens traditioner – eksempelvis hvad F-uger 

betyder. 

Fornuftigt ikke at gå i nødundervisning, men at 

tilpasse hverdagen til Coronasituationen, så 

skolen fungerede så normalt som muligt. 

Snart behov for at kunne se hinanden mere i 

øjnene igen. 

I dialogmøde-udvalget sidder Christel og 

Christine. Der mangler en for Margit.  

5 Introduktion til 

kommende bh. 

Klasser 2021 

Skolens ledelse 

sender sammen  

med bh. 

Klasseledere en 

video ud medio 

september – 

introduktion. 

Filmhold Bog U 

tilknyttet. 

Vi skal have 

forord fra 

formanden og én 

forældre der siger 

noget om at få et 

barn i skole. 

 Udvælge 10 min. Vi har et ønske om at komme tidligere ud til 

forældrene i området end i november omkring 

indskrivningen.  

På grund af Corona har vi svært ved at samle folk. 

Derfor laver vi en introduktionsvideo, hvor vi 

præsenterer skolen, ledelsen, 

skolebestyrelsesformanden, 

børnehaveklasseledere, pædagoger og en 

forældrerepræsentant.  

Der hentes bistand fra 

kommunikationsafdelingen til produktion af 

selve videoen. 

Videoen lægges på hjemmesiden og sendes hjem 

til potentielle skolestartere medio september. 

Der afholdes fortsat et ”legepladsmøde” for 

kommende forældre af nuværende forældre. 



 

 

Der afholdes et fællesmøde virtuelt mellem 

børnehaveklasseledere og pædagoger i storbørns 

grupper, hvor der laves et fælles årshjul for 

samarbejdet mellem skole og børnehaver, 

således at børnehaver og skole kan gøre endnu 

mere brug af hinanden. 

6 Information fra 

Elever 

Forældre 

Medarbejdere 

Ledelse 

  Orientering 15 min. Medarbejdere: 

Tilfredshed med den omlægning af skoledagen, 

som vi har haft de seneste halvanden uge. 

Trygt at opleve at vores håndtering af situationen 

gør at der ikke er sket smittespredning på skolen. 

8. årgangs elever har taget aflysningen af 

Berlinturen overraskende godt. 

 

Forældre: 

Opfordring til at kommunikere ud, at der ikke har 

været smittespredning inde på skolen. 

Rart med rettidig udmelding om aflysningen af 

Berlinturen. 

Der arbejdes på at finde et nyt tidspunkt til møde 

blandt forældrerepræsentanter i 

skolebestyrelsen. 

Der er møde med rådmanden virtuelt om bl.a. 

kommende budget. 

Skole of Forældre holder landsmøde i november 

på Nyborg Strand. Der kan sendes to afsted ud 



 

 

over Cecilie. Skolen betaler for dette. Der er 

tilmelding slut september. 

Der opleves problematik omkring trafikken ved 

skolen. Det er også blandt egne forældre, der i 

afleverer/sætter af på uhensigtsmæssige steder. 

 

Ledelsen: 

Elevrådet er med til næste møde da deres valg 

blev udskudt på grund af Corona og 

hjemsendelse.  

Der skal være en høring omkring ændring af 

kørselsretning på Hjarnøgade på grund af 

ændring i kørselsretning påThunøgade. 

Der er en fin tilgang af elever lige nu. 

Der arbejdes på at flytte 8. årgangs lejrtur, der nu 

er aflyst. Der pågår pt. Forhandlinger med 

arrangørerne. 

4. årgangs lejrtur flyttes til foråret. 

 

 

7 EVT.     Næste møde 1. oktober og afholdes med fysisk 

tilstedeværelse. 

 

Ønsker til Oktobermødet: 

-  



 

 

 

 

Kommende punkter til dagsorden: 

- Hjemmeside 

- Antimobbestrategi 

- Madordning 

- Opdatering af principper 

- Skole-hjem-samarbejde 

 

 


